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Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento
direktoriaus pavedimu Jūsų prašymą išnagrinėjo Miesto ūkio ir transporto departamento
Susisiekimo komunikacijų skyriaus specialistai.
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamųjų namų esančių
laipų, šaligatvių/pėsčiųjų takų įrengimas, remontas bei priežiūra priklauso nuo skiriamo
finansavimo. Savivaldybės specialistai, atsižvelgdami į gyventojų prašymus, seniūnijų siūlymus ir
nuolat vykdomą teritorijų stebėseną, nuolat pildo gatvių, kuriose turėtų būti įrengti ar suremontuoti
laiptai, šaligatviai ir pėsčiųjų takai, sąrašus.
Į sąrašus įrašyti laiptai, šaligatviai ir pėsčiųjų takai kiekvienais metais vertinami pagal
nustatytus kriterijus (pėsčiųjų srautą, teritorijos užstatymo intensyvumą, esamus pėsčiųjų traukos
centrus ir pan.). Kadangi šaligatvių įrengimo poreikis yra didžiulis, Savivaldybė negali patenkinti
visų gyventojų prašymų. Jūsų prašyme nurodyti laiptai įrašyti į remontuotinų objektų sąrašą.
Pranešame, kad gyventojai ketinantis susitvarkyti daugiabučio namo kiemą, Savivaldybė
siūlo dalyvauti Kaimynijų teritorijų atnaujinimo programoje, kai savivaldybė skiria finansavimą po 10 eurų už 1 kv. metrą atnaujinamos teritorijos tiems, kurie atsinaujins senesnius kaip 15 metų
daugiabučių namų kvartalus.
Programoje gali dalyvauti Vilniaus daugiabučių namų, pastatytų anksčiau kaip prieš 15 metų
patenkančių į kaimynijos ribas. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų kvartalų
ir rekomenduojamų kaimynijų ribų schemas rengia ir tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės
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administracija bei paskelbia Vilniaus miesto interaktyviajame žemėlapyje „Teritorijų planavimas“
skiltyje, interneto svetainėje https://maps.vilnius.lt/
Pagal Kaimynijų teritorijų atnaujinimo programą vilniečiai galės kieme įsirengti
automobilių stovėjimo vietas, vaikų žaidimų ar sporto aikšteles su įrenginiais, atsinaujinti pėsčiųjų
takus ir šaligatvius, įsirengti įvažiavimo užtvarą, vaizdo stebėjimo kameras ant pastatų, suoliukus,
šiukšliadėžes, pavėsines, pasisodinti naujus želdinius. Finansavimas bus skiriamas ir kaimynijos
teritorijoje suformuotų sklypų įteisinimui.
Kaimynijos atnaujinimo projekto arba jo dalies įgyvendinimą organizuoja administratorius.
Programos administratoriumi paskirta viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą”. Daugiau informacijos
apie kaimynijų programą galima surasti interneto svetainėje http://www.vilnius.lt/kaimynijos/ ir
gauti tel. (8 5) 250 3408 arba el. paštu: kaimynijos@vilnius.lt
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